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A Wal-Mart Stores, maior rede de varejo do mundo, está revisando suas agências de 
publicidade pela primeira vez, pois busca atrair mais clientes afluentes. A Wal-Mart notificou 
suas duas principais agências, a GSD&M, de Austin, Texas, uma divisão da Omnicom Group, e 
a Bernstein-Rein Advertising em Kansas City, Missouri, assim como três agências menores, 
que está reavaliando sua estratégia e pode fazer mudanças, diz a porta-voz, Gail Lavielle. O 
valor das contas alcança US$ 578 milhões, segundo a Advertising Age, publicação do setor de 
propaganda mais famosa no mundo.  
 
O principal executivo, H. Lee Scott, está tentando transmitir que a Wal-Mart é mais do que um 
lugar para comprar necessidades básicas, de forma a reverter o lento crescimento das vendas 
da empresa. A varejista expandiu suas ofertas de luxo para incluir itens como TVs de tela 
plana e introduziu suas próprias marcas de moda como a Metro 7 para mulheres e Exsto para 
homens.  
 
"A idéia é assegurar que obtivemos os melhores recursos de fora para ter um programa 
totalmente integrado por todas as mídias", comenta Lavielle, que não confirmou a cifra de US$ 
578 milhões. No ano passado, a Wal-Mart começou a veicular anúncios em revistas de moda 
como Vogue e em fevereiro passado introduziu uma campanha com o slogan "Olhe além dos 
básicos". Além disso, a empresa está ampliando as campanhas on-line e de marketing direto.  
 
As vendas na mesma loja da empresa com sede em Bentonville, Arkansas, foram menores que 
as da Target em nove dos últimos 12 trimestres. A Target, com sede em Mineápolis, 
conquistou consumidores com itens da moda como uma saia desenhada por Tara Jarmon.  
 
A Wal-Mart informou ontem que as vendas em lojas comparáveis nos EUA cresceram 6,8% no 
mês passado, enquanto a Target informou separadamente que as vendas em lojas 
comparáveis avançaram 10,4%. A vice-presidente sênior de marketing, Julie Roehm, vai 
coordenar a revisão, conta Lavielle. Julie Roehm saiu da DaimlerChrysler em janeiro deste ano 
para assumir a nova posição.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


